
EGV KIS TEREFERE AZ EVKONVVROL.
uszonnegyedik kötete immár e mű a Magyar Nyom
dászok Évkönyvének. Huszonnégy köteten keresz
tül folytonosan tapasztalhatták szaktársaink azt a 
törekvésünket, hogy mentői szebbé, mentői tartal
masabbá tegyük Szakkörünk e legfő kiadványát.

Ez a törekvés néhány esztendő óta szinte vára
kozáson fölüli jó eredménnyel járt. Bár fokozato
san nőtt és szépült az Évkönyv, négy év előtt 
egyszerre nagyot emelkedett mind nagyság, mind 
terjedelem, mind pedig külső-belső kiállítás dol
gában. Az azóta megjelent kötetekben igyekeztünk 

ezt a színvonalat megtartani, s különösen a mellékletek számá
nak évről-évre való nagyobbításával a magyar nyomdászvilág 
igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégíteni. Tavaly már 
nem kevesebb mint nyolcvan szedési meg nyomtatási minta
munkát mellékelhettünk mindenkinek okulására az Évkönyvhöz.

A sok melléklet természetesen sok pénzbe is került. A szak
köri összes jövedelmeknek majdnem hetven százalékát emésztette 
föl a tavalyi Évkönyv. Ez a nagy költségeskedés meg lett ugyan 
okolva a Szakkör huszonöt-éves fönnállásának az emlékezetével, 
de az idén Körünk pénzügyi helyzetére való tekintettel már 
alaposan meg kellett fontolnunk, hogy meddig takaródzhatunk.

Egyrészt a takarékosság elvét szemünk előtt tartva, másrészt 
pedig ama régi fölfogásunkhoz ragaszkodva, hogy az Évkönyv 
a magyarországi könyvnyomtatás haladásának mintegy mérföld
mutatója legyen: könyvünk külső-belső díszesítését jobbára pályá
zatra bíztuk. Pályázatot hirdettünk például a munka könyvdíszére, 
beleértve a homlokléceket, iniciálékat és záródíszeket, továbbá 
a borítékcímet, béléspapiros-tervezetet meg a belső címlapot is.
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A pályázat győztese Fekete Béla lett, ugyanaz a derék mester
szedő szaktársunk, aki már két esztendő előtt is rendelkezésére 
bocsátotta művészi tudását a Magyar Nyomdászok Évkönyvének.

Hirdetéseink szedése tekintetében is pályázatot írtunk ki, 
legfőképpen azért, hogy azok több nyomdában készülvén, betű, 
ékesítő anyag és szedési stílus tekintetében változatosabbak 
legyenek. A pályázat fölött januárban dönt majd a szakbizottság.

Évkönyvünk mellékleteit illetőleg négydíjas pályázatot írtunk 
ki a szedésmunkákra. Hogy mindamellett aránylag kevés pályamű 
érkezett be: az újabb időben jelentékenyen megváltozott hely
zetünknek, valamint a pályázat nehéz föltételeinek tulajdonítható. 
Érezve a pályázati eredmény viszonylagos gyöngeségét: a szöveg
rész megbővítésével kárpótoltuk olvasóinkat: a tavalyi kilenc ív 
szöveg helyett nem kevesebb mint tizenkét ívet adva. Azt hisszük, 
olvasóink megelégedéssel fogadják ezt a dolgot; a szedésmellék
letek instruktív értéke nagyon is időleges, de a szövegé állandó.

Egy negyedik pályázatunk szakcikkre szól. Az e fölött való 
döntés is a Grafikai Szemle januári füzetében lesz olvasható.

Amikor útjára engedjük a Magyar Nyomdászok Évkönyve 
ezt a kötetét, nem mulaszthatjuk el, hogy lelkünk mélyéből jövő 
igaz köszönetét ne mondjunk összes munkatársainknak és támo
gatóinknak, de különösen a Könyvnyomdászok Szakköre legfőbb 
pátrónusának, méltóságos lovag Fáik Zsigmond udvari tanácsos 
úrnak, aki szeretetteljes gondossággal ügyelt arra, hogy az igaz
gatása alatt levő nyomdából kikerült ez a kötet nyomdászat
technikai tekintetben is méltó párja legyen közvetetlen elődeinek.
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